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voivodeship 

Synopsis. W artykule zaprezentowano now  form  turystyki wiejskiej, tj. agroekoturystyk  i 

determinanty jej rozwoju. Ten rodzaj us ug turystycznych na wsi dotyczy organizacji pobytu dla 

wczasowiczów w gospodarstwach agroturystycznych. Jednak od typowej agroturystyki ró ni si  tym, 

e rolnicy zajmuj  si  produkcj  ekologiczn . ywno  pochodz ca z niej jest serwowana turystom 

wypoczywaj cym w obiektach agroekoturystycznych. W cz ci teoretycznej artyku u ukazano istot  

rolnictwa ekologicznego. Ukazano tak e liczb  producentów ekologicznych oraz przetwórni 

ekologicznych w kraju wed ug województw. Nast pnie przedstawiono liczb  gospodarstw 

agroekoturystycznych w Polsce. Przedstawiono ponadto czynniki rozwoju agroekoturystyki w 

województwie ma opolskim. W cz ci empirycznej pracy ukazano natomiast wyniki bada  

przeprowadzonych w 20 gospodarstwach agroekoturystycznych w tym regionie. 

S owa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, ywno  ekologiczna, agroturystyka, agroekoturystyka  

Abstract. A new form of rural tourism, i.e. agriecotourism, and determinants of its development were 

presented. This kind of touristic services in rural areas includes organizing a stay for holiday-makers 

in agritourism farms. However, it differs from the typical agritourism because the host farmers 

practice the organic way of production. Tourists who stay in a agriecotouristic farm are served with 

food made from farm’s products. In the theoretical part of the article the essence of organic agriculture 

was shown. Numbers of organic producers and organic food processing plants in Poland were 

presented by provinces. Next, the number of agriecotouristic farms in Poland was presented. 

Moreover, factors of agriecotourism development in Ma opolska voivodeship were presented. In 

empirical part of the work results of a research conducted in 20 agriecotouristic farms in this region 

were shown. 

Key words: organic agriculture, organic food, agritourism, agriecotourism 

Wst p 

Agroekoturystyka jest nowym segmentem turystyki wiejskiej, dok adniej 

agroturystyki. Obecnie w Polsce jest to dopiero rozwijaj ca si  bran a turystyczna, 

poniewa  gospodarstw agroekoturystycznych istnia o w roku 2008 zaledwie 167. Najwi cej 

tego rodzaju podmiotów funkcjonowa o w województwie wi tokrzyskim (33), nast pnie w 

województwie ma opolskim (29). Ten ostatni region charakteryzuje si  natomiast 

zdecydowanie najwi ksz  liczb  gospodarstw agroturystycznych w Polsce oraz 

zarejestrowanych jest tutaj najwi cej producentów ekologicznych. W zwi zku z tym 
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istnieje prawdopodobie stwo, e w przysz o ci pojawia  si  b d  nowe gospodarstwa 

ekologiczne, które poza produkcj  zdrowej i ekologicznej ywno ci zaczn  ponadto 

przyjmowa  go ci i turystów. 

Rozwój agroekoturystyki jest uwarunkowany przez ró ne czynniki. Jednym z nich jest 

pomoc otoczenia instytucjonalnego. Inn  wa n  determinant  rozwoju jest odpowiednia 

polityka promocyjna, która oczywi cie zwi zana jest ze wsparciem ró nych podmiotów i 

instytucji. Typowe uwarunkowania, jak w przypadku rozwoju innych form turystyki 

wiejskiej, a wi c walory turystyczne regionu, w tym krajobrazowe i antropogeniczne, i 

odpowiednia infrastruktura turystyczna s  równie  istotnymi sk adnikami rozwoju produktu 

agroekoturystycznego. 

Materia  i metoda 

Celem artyku u jest przedstawienie uwarunkowa  rozwoju agroekoturystyki jako 

nowej formy us ug agroturystycznych w Polsce. Polega ona na po czeniu dzia alno ci 

agroturystycznej z ekologiczn  produkcj  ywno ci w gospodarstwach rolnych. W zwi zku 

z tym w cz ci teoretycznej pracy przedstawiono istot  agroekoturystyki i czynniki jej 

rozwoju. W cz ci empirycznej ukazano natomiast wyniki bada  przeprowadzonych w 20 

gospodarstwach agroekoturystycznych w województwie ma opolskim. Do bada  wybrano 

te gospodarstwa, które funkcjonowa y w trzech powiatach o najwi kszej liczbie tego typu 

obiektów w tym województwie. Narz dziem badawczym by  kwestionariusz, a metod  

badawcz  wywiad bezpo redni. Badania dotyczy y uwarunkowa  i czynników rozwoju 

agroekoturystyki. 

Istota rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 

Rolnictwo ekologiczne jest alternatywnym systemem gospodarowania dla rolnictwa 

konwencjonalnego. Aktywizuje przyrodnicze mechanizmy poprzez stosowanie rodków 

naturalnych, nieprzetworzonych mechanicznie. Ponadto system ten zapewnia trwa  

yzno  gleby, zdrowotno  zwierz t, i co jest bardzo istotne nie zatruwa rodowiska, a 

przy tym pozwala produkowa  wysokiej jako ci zdrowe produkty rolnicze. 

Gospodarowanie metodami ekologicznymi aktywizuje natomiast naturalne zasoby 

gospodarstwa i zapewnia trwa  yzno  gleby, zdrowotno  zwierz t, wysok  jako  

biologiczn  p odów rolnych. Rolnictwo ekologiczne umo liwia ponadto praktyczn  

realizacj  zasad ekorozwoju i d enie do tego, by nowoczesno  i post p nie oznacza y 

degradacji gleby, wody, krajobrazu, pogorszenia zdrowia ludzi i zwierz t, a tak e 

marnotrawstwa nieodnawialnych zasobów przyrody. 

Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, który uwzgl dnia ca kowite 

dostosowanie si  producentów ywno ci do wymogów przyrody. Celem i zadaniem 

produkcji w tego rodzaju rolnictwie jest uzyskanie ywno ci o wysokiej jako ci przy 

zachowaniu równowagi biologicznej w przyrodzie, m. in. poprzez rezygnacj  ze stosowania 

nawozów mineralnych, pestycydów i innych rodków chemicznych na rzecz nawo enia 

organicznego (kompost, obornik) i biologicznych metod ochrony ro lin. 

W tabeli 1 przedstawiono porównawczo cechy rolnictwa ekologicznego i 

konwencjonalnego. 
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Tabela 1. Porównawcze cechy rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego 

Table 1. Comparative features of organic agriculture and conventional agriculture  

Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo konwencjonalne 

1. Wykorzystanie w jak najwi kszym 

stopniu odnawialnych energii. 

2. Sterowanie dotyczy gospodarstwa jako 

ca o ci. 

3. Obszar gospodarstwa i agrotechnika s  

optymalne w stosunku do rodowiska. 

4. Programowa ochrona krajobrazu, gleby i 

wody. 

5. Wysoko  plonu wyznaczona jest 

jako ci  i trwa ym utrzymaniem yzno ci 

gleby. 

6. Produkty najwy szej jako ci 

biologicznej. 

7. Wysoka warto  przechowalnicza 

produktów. 

8. Dobre wykorzystanie produktów (pasz i 

ywno ci). 

9. Zainteresowanie bezpo rednim 

kontaktem producent-konsument. 

1. Du e zapotrzebowanie na energi  kopalin. 

2. Sterowanie dotyczy tylko okre lonych. 

upraw lub zwierz t gospodarskich. 

3. Obszar gospodarstwa i agrotechnika s  

podporz dkowane wzgl dom. 

technologicznym i wymaganiom rynku. 

4. Eksploatacja siedliska prowadz ca do jego 

wyniszczenia. 

5. Wymuszona wysoko  plonu prowadz ca 

do degradacji siedliska i obni enia jako ci 

produktów. 

6. Niska jako  ywieniowa produktów, 

natomiast istotna jako  handlowa. 

7. Niska warto  przechowalnicza 

produktów. 

8. Du e straty ywno ci i pasz. 

9. Brak zainteresowania konsumentem, dla 

którego producent staje si  anonimowy. 

 

ród o: [Siekierski 2002, str 143].  

 

W Polsce produkcja ekologiczna jest ostatnio najbardziej dynamicznie rozwijaj c  si  

ga zi  rolnictwa. Upowszechnienie jej daje szanse wielu bezrobotnym mieszka com 

obszarów wiejskich na znalezienie pracy.  

Uwarunkowania ekologizacji rolnictwa w Polsce to [Górny 1995]: 

 wspieranie dzia a  na rzecz ochrony rodowiska ograniczaj cych ska enie 

powietrza, wody i gleby, co umo liwi szersze przechodzenie od rolnictwa 

konwencjonalnego do rolnictwa integrowanego oraz ekologicznego, 

 obni enie zu ycia zasobów nieodnawialnych, w tym surowców energetycznych, 

przez recykling, co wymaga znacznego wspomagania finansowego, w tym 

kredytowego, oraz preferencji fiskalnych w oparciu o nowe uregulowania prawne, 

a tak e o niezb dne rozwi zania restrukturyzacyjne, 

 taka strategia polityki ekologicznej, która nie b dzie izolowana od ca o ci polityki 

ekonomicznej, a wi c nie b dzie barier  wzrostu, lecz harmonijnego i przyjaznego 

dla rodowiska rozwoju, pobudzaj c sprzyjaj cy temu post p naukowo-techniczny 

i innowacje, 

 szerokie zainteresowanie spo ecze stwa popraw  jako ciowej strony modelu 

konsumpcji, zw aszcza ze wzgl dów zdrowotnych i ekonomicznych (kreowanie 

popytu na zdrowsz  ywno  ekologiczn  przy wzrastaj cych dochodach, tj. 

prze amywanie bariery popytu w kraju), 

 pobudzanie eksportu ekologicznej ywno ci, 

 popieranie dzia alno ci placówek naukowych i organizacji Ekoland, tworzenie 

laboratoriów oceny ywno ci, organizowanie centrów informacyjnych dla 

producentów i konsumentów zdrowej ywno ci, 

 opracowanie i realizowanie programu edukacji w zakresie ekologizacji sektora 

rolno- ywno ciowego. 
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 Liczb  producentów ekologicznych oraz przetwórni ekologicznych w Polsce 

przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Liczba producentów ekologicznych oraz przetwórni ekologicznych w Polsce w 2008 r. 

Table 2. Number of organic producers and organic food processing plants in Poland in 2008. 

 

Województwo 
Producenci 

ekologiczni ogó em 

Przetwórnie 

ekologiczne 

Dolno l skie 890 11 

Kujawsko-Pomorskie 272 11 

Lubelskie 1609 30 

Lubuskie 488 6 

ódzkie 323 12 

Ma opolskie 2124 17 

Mazowieckie 1547 37 

Opolskie 62 1 

Podkarpackie 1927 19 

Podlaskie 1167 5 

Pomorskie 400 10 

l skie 192 13 

wi tokrzyskie 1179 10 

Warmi sko - Mazurskie 1069 9 

Wielkopolskie 545 33 

Zachodniopomorskie 1412 12 

RAZEM 15206 236 

ród o: http://www.ijhar-s.gov.pl/download/090513_140542_83_producenci%20ekologiczni%20w%202008.pdf 

Tabela 3. Gospodarstwa agroturystyczne w 2007 roku 

Table 3. Agritouristic frms in 2007 

Województwo Liczba obiektów 

Dolno l skie 592 

Kujawsko-Pomorskie 333 

Lubelskie 408 

Lubuskie 164 

ódzkie 167 

Ma opolskie 1590 

Mazowieckie 378 

Opolskie 112 

Podkarpackie 1074 

Podlaskie 629 

Pomorskie 770 

l skie 384 

wi tokrzyskie 355 

Warmi sko - Mazurskie 869 

Wielkopolskie 474 

Zachodniopomorskie 491 

RAZEM 8790 

ród o: http://www.intur.com.pl/bazy/kwatery/kw1.php?zestaw=agroturystyka. 

W tabeli 2 mo na zauwa y , e najwi cej gospodarstw ekologicznych w 2008 r. 

funkcjonowa o w województwie ma opolskim (2124), nast pnie w województwie 

podkarpackim (1927) i w województwie lubelskim (1609).  



 146

Zdrowa ywno  regionalna, nie tylko ekologiczna mo e by  produktem oferowanym 

w gospodarstwach agroturystycznych. Zgodnie z klasyczn  definicj  agroturystyka to 

organizowanie pobytu dla turystów w obr bie funkcjonuj cych gospodarstw rolnych. 

Agroturystyka to nie tylko oferta noclegowo- ywieniowa. Produkt agroturystyczny 

powinien obejmowa  równie  ciekawe pakiety ró nych us ug rekreacyjnych. W gestii 

wiejskich kwaterodawców le y zapewnienie sp dzenia wolnego czasu przez swoich go ci 

w ciekawy i interesuj cy sposób. 

Dane Instytutu Turystyki za rok 2007 ukaza y wzrost liczby gospodarstw 

agroturystycznych w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim a  o 1576 obiektów. 

Zdecydowanie najwi cej tego typu obiektów noclegowych zanotowano w województwie 

ma opolskim (tab. 3) 

Z tabeli 3 wynika, e zdecydowanie najwi cej gospodarstw agroturystycznych 

znajduje si  w województwie ma opolskim, bo ponad 1,5 tysi ca, nast pnie w 

podkarpackim (1074). 

Rolnictwo ekologiczne w agroturystyce i rozwój agroekoturystyki 
(ekoagroturystyki) 

Najistotniejszym podmiotem zarz dzaj cym rozwojem turystyki ekologicznej w Unii 

Europejskiej jest Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki ECEAT. 

Organizacja powsta a w Amsterdamie w 1994 roku i jej g ównym celem jest wsparcie 

zrównowa onego rozwoju turystyki wiejskiej i promocja rolnictwa ekologicznego. ECEAT 

to sie  zrzeszaj ca ponad 1300 kwater oferuj cych us ugi turystyczne oraz ywno  

ekologiczn  produkowan  w gospodarstwach rolnych przyjmuj cych letników. Wed ug 

danych z maja 2009 roku ECEAT skupia kwaterodawców z 14 pa stw europejskich: 

Bia orusi, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, otwy, Holandii, Polski, Rumunii, S owenii, 

Szwecji, Turcji, W gier i Wielkiej Brytanii, w tym Walii [www.eceat.org].  

Obok terminu „turystyki ekologicznej”, w literaturze od kilku lat funkcjonuje termin 

„agroekoturystyka” lub „ekoagroturystyka”. Oznacza on form  agroturystyki, dla potrzeb 

której ywno  produkowana jest metodami ekologicznymi [Zar ba 2006]. Jest to 

rozwijaj cy si  dopiero w Polsce nowy segment turystyki wiejskiej. W zwi zku z tym 

bardzo wa n  kwesti  jest dalsza promocja tej formy agroturystyki wykorzystuj ca ró ne 

metody komunikacji z rynkiem: Internet, broszury, katalogi, gie dy i targi turystyczne 

[Niedzió ka i Lis 2008]. 

W Polsce niespe na po owa gospodarstw agroturystycznych zajmuj cych si  równie  

ywno ci  ekologiczn  nale y do organizacji ECEAT-POLAND. G ównym jej celem jest 

propagowanie i promocja turystyki w gospodarstwach ekologicznych. Turystyka 

ekologiczna ma alternatywny charakter wobec masowej turystyki i jest adresowana do ludzi 

o du ej wra liwo ci na przyrod , wiadomych zagro e , jakie niesie rozwój "przemys u 

turystycznego" [http://www.poland.eceat.org/oeceat.htm]. 
S usznie zauwa aj  Ciepiela i Jasi ska [2008], e w Polsce ekoagroturystyka jest 

zjawiskiem stosunkowo m odym, dlatego brak jest dok adnych danych o jej rozmiarach. 

G ówny Urz d Statystyczny nie zbiera sprawozda  z takich gospodarstw. Równie  O rodki 

Doradztwa Rolniczego nie s  w stanie dok adnie odpowiedzie  na to pytanie, poniewa  nie 

wszystkie posiadaj  odr bne wykazy ekogospodarstw. Jednak w ostatnich latach Centrum 

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Oddzia  w Radomiu), z uwagi na specyfik  swojej 
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dzia alno ci, podj o starania o stworzenie ogólnopolskiej bazy gospodarstw 

ekoagroturystycznych. Obecnie na stronie internetowej tego Centrum zewidencjonowanych 

jest 167 takich gospodarstw. Zaznaczy  jednak nale y, e liczba ta nie do ko ca 

odzwierciedla wielko  omawianego zjawiska, poniewa  rejestracja jest dobrowolna i 

odbywa si  drog  elektroniczn  [http://www.eko.radom.com.pl/bga/index.php]. 

Dane pochodz ce z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddzia  w 

Radomiu, wskazuj  na liczb  167 tych gospodarstw w roku 2007 w Polsce (tab. 4).  

Tabela 4. Liczba gospodarstw ekoagroturystycznych w Polsce w 2007 wed ug województwa 

Table 4. Number of eco-agritouristic farms in Poland in 2007, by to provinces 

Województwo 

Liczba  

gospodarstw  

ekoagroturystycznych 

Dolno l skie 25 

Kujawsko-Pomorskie 3 

Lubelskie 3 

Lubuskie 2 

ódzkie 0 

Ma opolskie 29 

Mazowieckie 7 

Opolskie 8 

Podkarpackie 10 

Podlaskie 11 

Pomorskie 0 

l skie 5 

wi tokrzyskie 33 

Warmi sko - Mazurskie 20 

Wielkopolskie 1 

Zachodniopomorskie 10 

RAZEM 167 

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://www.eko.radom.com.pl/bga/index.php. 

Z tabeli 4 wynika, e najwi cej gospodarstw agroekoturystycznych w 2007 r. 

funkcjonowa o w województwie wi tokrzyskim (33), nast pnie ma opolskim (29) oraz 

dolno l skim (25). Patrz c na ogóln  liczb  tego rodzaju wiejskich obiektów noclegowych 

nale y stwierdzi , e agroekoturystyka jest w Polsce dopiero w pocz tkowej fazie rozwoju. 

Wzrost liczby gospodarstw agroekoturystycznych w przysz o ci uwarunkowany jest 

wieloma czynnikami. W ród nich mo na wyró ni  edukacj  ekologiczn  wspart  

szkoleniami i kursami, mo liwo  wsparcia rodkami z Unii Europejskiej, oraz znajomo  

przez rolników zasad marketingu, w tym aspektów dotycz cych komunikacji z rynkiem, 

czyli promocji. 

W województwie ma opolskim istnieje 29 gospodarstw agroekoturystycznych. 

Zdecydowanie najwi cej z nich funkcjonuje w powiecie limanowskim, bo 11 (38% ogó u). 

Po pi  tego rodzaju obiektów wyst puje w powiecie boche skim i gorlickim (tab. 5). 

Analizuj c tabel  4 nale y stwierdzi , e mimo, i  województwo ma opolskie zajmuje 

w krajowym rankingu gospodarstw agroekoturystycznych drugie miejsce, to gospodarstwa 

takie stanowi  tylko 1,8% ogó u gospodarstw agroturystycznych w tym województwie. W 

zwi zku z tym widzi si  potrzeb  wi kszego zainteresowania w a cicieli obiektów 

agroturystycznych produkcj  ekologiczn . Wsparciem tego procesu mog  by  kursy i 

szkolenia prowadzone przez o rodki doradztwa rolniczego, a tak e wi ksze 
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zainteresowanie produkcj  ekologiczn  w ród w adz lokalnych oraz stowarzysze  

agroturystycznych. 

Tabela 5. Liczba gospodarstw agroekoturystycznych w województwie ma opolskim wed ug powiatów w 2007 

roku 

Table 5. Number of agroecotouristic farms in the Ma opolska voivodeship in 2007, by districts 

Powiat 

Liczba 

gospodarstw 

agroekoturystycznych 

Limanowski 11 

Boche ski 5 

Gorlicki 5 

My lenicki 4 

Tatrza ski 2 

Nowotarski 1 

Tarnowski 1 

RAZEM: 29 

ród o: opracowanie w asne na podstawie http://www.eko.radom.com.pl/bga/index.php 

Wyniki bada  

Badania przeprowadzono w 20 gospodarstwach agroekoturystycznych w 

województwie ma opolskim. Przebadano 10 gospodarstw w powiecie limanowskim oraz po 

5 w powiatach boche skim i gorlickim. W powiatach tych wyst puje najwi cej 

gospodarstw agroekoturystycznych w województwie. Badania zosta y przeprowadzone na 

pocz tku 2009 r. i mia y na celu poznanie uwarunkowa  rozwoju agroekoturystyki w opinii 

kwaterodawców. 

Tabela 6. Rozmiar i struktura bazy noclegowej badanych gospodarstw agroekoturystycznych 

Table 6. Size and structure of offered accommodation in the examined agriecotourism farms 

 

Powiat 

 

Liczba 

gospodarstw 

agroekoturystycznych 

czna 

liczba 

pokoi 

czna 

liczba 

miejsc 

noclegowych 

Limanowski 10 34 165 

Boche ski 5 17 47x 

Gorlicki 5 22 68xx 

RAZEM 20 73 280 
 

xLiczba miejsc noclegowych obejmuje tak e 15 miejsc noclegowych w dwóch domach wynajmowanych 

ca o ciowo w dwóch gospodarstwach 
xxLiczba miejsc noclegowych obejmuje tak e 6 miejsc noclegowych w jednym domu wynajmowanym ca o ciowo 

ród o: opracowanie w asne. 

W a ciciele badanych gospodarstw agroekoturystycznych oferuj  swoim go ciom w 

wi kszo ci pokoje mieszkalne. Tylko w dwóch przypadkach poza pokojami wynajmuj  

trzy domy ca o ciowo (w tym jeden gospodarz dwa domy). Badane obiekty dysponuj  

cznie 280 miejscami noclegowymi w 73 pokojach. Rozmiar i struktur  ich bazy 

noclegowej przedstawia tabela 6. 
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Z tabeli 6 wynika, e zdecydowanie najwi ksz  liczb  miejsc noclegowych mo e 

poszczyci  si  powiat limanowski. Z kolei pod wzgl dem redniej liczby pokoi 

przypadaj cych na jedno gospodarstwo agroekoturystyczne w jednym powiecie dominuje 

powiat gorlicki, bo jest tam 4,4 pokojów na jeden obiekt. 

Wyniki bada  wykaza y, e gospodarstwa te reklamuj  si  w Internecie na portalu 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzia u w Radomiu. Reklamuj  one swoje 

us ugi noclegowo- ywieniowe, a tak e szeroki wachlarz us ug rekreacyjnych. W sferze 

komunikacji z rynkiem badani w a ciciele gospodarstw agroekoturystycznych reklamuj  

swoje us ugi tak e przez swoj  ofert  zamieszczon  w katalogach. Wi kszo  je dzi 

ponadto na targi i gie dy turystyczne.  

Badane gospodarstwa oferuj  swoim go ciom ró ne us ugi rekreacyjne, g ównie jest to 

grillowanie oraz wypo yczalnia rowerów, a tak e plac zabaw dla dzieci i altana. Nale y 

podkre li , e zapewnienie swoim go ciom sp dzenia wolnego czasu w ciekawy i 

interesuj cy sposób jest bardzo wa n  determinant  rozwoju agroekoturystyki. Zdrowa i 

ekologiczna ywno  jest podstaw , wyznacznikiem tej formy agroturystyki, ale oferta 

ró nych us ug rekreacyjnych jest tak e istotnym czynnikiem jej rozwoju. 

W odpowiedzi na pytanie o instytucj  najbardziej wspomagaj c  dzia alno  

agroekoturystyczn  12 rolników wskaza o na o rodek doradztwa rolniczego, 6 na w adze 

lokalne w gminie, a 2 na stowarzyszenie ECEAT. Wynika z tego, e ponad po owa 

respondentów jest zadowolona z pracy doradców, którzy zajmuj  si  aspektami 

szkoleniowo-doradczymi. Natomiast to, e tylko co trzeci badany wskaza  na w adze 

lokalne sugeruje, e samorz d gminny czy powiatowy powinien bardziej zaanga owa  si  

w rozwój us ug agroekoturystycznych w obr bie w asnej jednostki terytorialnej. Mo e to 

si  przejawi  we wsparciu polityki promocyjnej agroekoturystyki, np. we 

wspó organizowaniu wyjazdów na gie dy turystyczne, na targi promuj ce ywno  

ekologiczn , w wydawaniu katalogów z ofert  agroekoturystyczn . 

W odpowiedzi na pytanie o formy pomocy respondenci wyszczególnili w 

zdecydowanej wi kszo ci w a nie promocj  (18 odpowiedzi). W ich opinii komunikacja z 

rynkiem odgrywa najwa niejsz  rol  w promocji ich us ug. 

W odpowiedzi na pytanie o plany przysz o ciowe rozszerzenia dzia alno ci 

turystycznej 18 respondentów wskaza o na zwi kszenie i uatrakcyjnienie oferty 

rekreacyjnej. Nie odpowiedzieli oni jednak, czego ma dotyczy  rozszerzenie us ug 

rekreacyjnych i jakie nowe formy rekreacji powinny si  pojawi . 

Tabela 7. Najwi ksze bariery w rozwoju agroekoturystyki w opinii respondentów 

Table 7. The biggest obstacles in the agriecotourism development in respondents’ opinion 

Bariera Liczba odpowiedzi 

Brak wsparcia ze strony gminy 16 

S aba promocja agroekoturystyki 15 

Brak walorów przyrodniczo-krajobrazowych 11 

Brak kapita u na rozszerzenie dzia alno ci 8 

Brak ciekawych zabytków i dziedzictwa kulturowego 4 

Brak pomocy ze strony O rodka Doradztwa Rolniczego 3 

ród o: opracowanie w asne. 

Z kolei w odpowiedzi na nast pne pytanie, dotycz ce ch ci skorzystania ze rodków 

unijnych na rozwój ich dzia alno ci, 13 respondentów wyrazi o tak  ch , natomiast 7 

odpowiedzia o, e s  na to jeszcze niezdecydowani. 
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W kwestionariuszu zawarte by o równie  pytanie dotycz ce najwi kszych barier 

utrudniaj cych rozwój agroekoturystyki. Pytanie mia o charakter zamkni ty i respondent 

móg  zaznaczy  wi cej ni  jedn  odpowied . Przeszkody w rozwoju us ug 

agroekoturystycznych w opinii rolników przedstawia tabela 7. 

Analizuj c tabel  7 nale y stwierdzi , e w adze lokalne w gminie powinny zacz  

wspiera  rozwój produkcji ekologicznej w gospodarstwach agroturystycznych. Istnieje 

potrzeba promocji agroekoturystyki i w tej sferze samorz d gminny mo e tak  akcj  

wspomóc. Polityk  promocyjn  winny si  zaj  nie tylko w adze lokalne, ale wskazane jest 

równie , aby doradcy rolniczy, poza g ównymi obowi zkami szkoleniowo-doradczymi, 

tak e w kwestii komunikacji z rynkiem wsparli rozwijaj c  si  dopiero w kraju 

agroekoturystyk . 

Wnioski 

1. W województwie ma opolskim w 2007 roku funkcjonowa o 29 gospodarstw 

agroekoturystycznych w kraju. Stanowi o to jedynie 1,8% ogó u gospodarstw 

agroturystycznych. Dla porównania w województwie wi tokrzyskim odsetek ten 

wyniós  9,3%. Ponadto obiekty te stanowi y tylko 1,4% wszystkich gospodarstw 

ekologicznych w województwie ma opolskim. Z racji najwi kszej liczby gospodarstw 

agroturystycznych oraz najwi kszej liczby gospodarstw ekologicznych w tym 

województwie w Polsce powinny powstawa  nowe gospodarstwa agroekoturystyczne 

w tym regionie. 

2. Wida  potrzeb  zwi kszenia dzia a  propaguj cych i promuj cych produkcj  

ekologiczn  w ród rolników prowadz cych gospodarstwa agroturystyczne. 

3. Istnieje potrzeba zainteresowania stowarzysze  agroturystycznych, poza ECEAT 

aspektami produkcji ywno ci ekologicznej i jej promocji. 

4. Wskazane jest, aby w adze lokalne podj y lub zwi kszy y wspó prac  z jednostkami 

certyfikuj cymi gospodarstwa ekologiczne  

5. Rozszerzenie pakietu us ug rekreacyjnych mo e przyczyni  si  do wzrostu przyjazdów 

turystów do gospodarstw agroekoturystycznych. 

6. Tylko co trzeci z badanych respondentów wskaza  na w adze lokalne jako podmiot 

najbardziej wspomagaj cy dzia alno  agroekoturystyczn . W zwi zku z tym istnieje 

potrzeba wi kszego zaanga owania samorz dów w rozwój agroekoturystyki 
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